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તાજેતરના વર્ષોમાં, ભારતમાં હૃદયની બીમારી વધતી થતી જોવામાં આવે છે. બેઠાડુ જીવન સામાન્યરીતે વધારે હવે થઈ રહ્યુ છે. જીવનશૈલીમાં
બદલાવ, ખોરાક લેવાની આદતો અને શારિરીક પ્રવૃતી/કસરતનો અભાવ, જીવનની આ શૈલીને કારણે હૃદયની બીમારી માટે માણસ પોતે
જવાબદાર છે. અપચ્ય ખોરાક અને રાંધવાની આદત, ચરબીવાળો ખોરાક અને બહારની પ્રવૃતિઓ આ બધા કારણો છે જે તમારા રોગના બદલતા
ચિત્રોને ફાળો આપે છે.
WHOના કહેવા પ્રમાણે, હૃદયની બીમારી અથવા CVD બીજા ચેપી રોગોને સૌથી વધારે સાધારણ રોગ કરતા ૨૦૧૦ સુધીમાં ભારતમાં
(WHO) વટાવી જશે. વિશ્વ સ્વાસ્થયનુ સગંઠન (WHO)ના અંદાજ પ્રમાણે ૬૦% વિશ્વની વસ્તી જે ભારતીય છે, તેને
૨૦૧૦ સુધીમાં અને ૨૦૧૫ સુધી ભારતમાં અડધાથી વધારે મૃત્યુ CVD ને કારણે થવાની સંભાવના છે.
- વિશ્વ સ્વાસ્થયનો હેવાલ (૨૦૦૨) યોજે છે કે હૃદયની રક્ત વાહિનીઓનો રોગ, મૃત્યુનુ સૌથી મોટુ અને ૨૦૨૦
(WHO,૨૦૦૨) ભારતમાં વિકલંગતાનુ કારણ થઈ જશે.
- વિશ્વ સ્વાસ્થયનો હેવાલ જણાવે છે કે દર વર્ષે પુરૂષો કરતા વધારે સ્ત્રીઓનુ મૃત્યુ થાય છે CVD ને કારણે (હૃદય
રોગ) અને CVD ને લીધે કર્કરોગ કરતા સ્ત્રીઓનુ મૃત્યુ વધારે થાય છે. એચ.આય.વી/એડ્સ અને મલેરિયા બધા ભેગા મળીને. CVD
સ્ત્રીઓમાં મૃત્યુનુ સૌથી મોટુ કારણ છે અને CVD નુ જોખમ ઉમરની સાથે વધતુ જાય છે. (WHO,2004).
- વિશ્વ સ્વાસ્થય સગંઠનનુ અનુમાન છે કે ૨૦૧૦ સુધી ૬૦% વિશ્વની વસ્તીમાં હૃદય રોગના દરદીઓ ભારતીય હશે.
પ્રચલિત.
CVD ભારતમાં અને ચીનમાં દુનિયાના બધા આર્થિક વિકસિત દેશોની તુલનામાં વધારે પ્રચલિત છે. (WHO,Geneva, 2003)
એવો અંદાજ છે કે સ્ત્રીઓ CVD ને લીધે અસમાન ઉંચો મૃત્યુનો દર અનુભવશે. ભારત એક દેશ છે જેમાં સ્ત્રીઓ પુરૂષો કરતા વધારે
ઉંચા પ્રમાણમાં ૨૦૪૦ સુધી મૃત્યુની સંખ્યા હશે.(યુસુફ, et.al ૨૦૦૧).
ઉત્પાદક જીંદગીના વર્ષો CVD ને લીધે ખોવાયેલ છે.
૨૦૦૦ વર્ષની તુલનામાં ઉત્પાદક જીવનના વર્ષો CVD ને માટે ખોવાયા છે, તેનો વધારો ૨૦૩૦ સુધીમાં થશે. ૯૫ પ્રતિશત ભારતમાં,
યુએસએની ૨૦ પ્રતિશતની તુલનામાં, પોર્તુગલ ૩૦ પ્રતિશત, બ્રાઝીલ ૬૪ પ્રતિશત અને ૫૭ પ્રતિશત ચીનમાં (લીડર અને
ગ્રીનબર્ગ, ૨૦૦૪).
ઉપર બતાવેલ આંકડા વર્તમાન ચિત્રની કલ્પના છે અને ભવિષ્યમાં હૃદય રોગના ભારતમાં થવાના અનુમાનની છબી છે. વસ્તીને અસર
કરે છે તે વલણને ગણતરીમાં લઈને અને તેના જોખમના કારણો, સાર્વજનિક આરોગ્યના હસ્તક્ષેપ કરીને જે જીવનશૈલીને સુધારવા
જરૂરી છે અને વ્યક્તિગત અને કુંટુંબને તેમના નિયમિત ચકાસણી કરવા પ્રાધાન્ય આપવુ જોઇએ.
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